
Информација од состанокот на Управниот одбор на РК Гостивар со претставници 
на ЕВН Македонија 

 
На 5 декември 2012 година се одржа состанок на Управниот одбор на 

Регионалната комора со седиште во Гостивар  со претставници на ЕВН-
Македонија  и КЕЦ Гостивар. Состанокот го раководеше претседателот Ремзи 
Абдулаи, а од фирмите присуствуваа претставници на –Бек-гранит, Пологпроект, 
Сезгинлер, Бунар петрол, Кораб Мермери, КЕМ, Бетон труст, Рибокомпани, Од 
страна на ЕВН Македонија присуствуваа директорот на КЕЦ Гостивар со 
соработници, раководителката на мрежен инженеринг и одговорниот за овој 
регион од ЕВН Македонија. Од Стопанската комора на Македонија присуствуваа 
Ацо Спасовски и Венера Андриевска. 

На состанокот се разгледуваа развојните планови на ЕВН Македонија за 
регионот и решавање на актуелните проблеми во снабдувањето со електрична 
енергија на стопанските субјекти. 

Директорот на КЕЦ Гостивар со соработниците информираа дека 
снабдувањето со електрична енергија се одвива без проблеми, мрежата постојано 
се подобрува а имаат преземено инвестициони зафати за да обезбедат 
континуирано снабдување на стопанските субјекти. Тие истакнаа дека главен 
проблем кој им ја отежнува работата е недостаток на детални урбанистички 
планови за општините Гостивар и Врапчиште, како и слабата база на податоци од  
катастарот. Инаку Раководството на КЕЦ Гостивар изрази спремност за активна 
соработка со фирмите и на оперативен план и позитвивно ја оценија оваа средба. 
  Во однос на конкретните прашања на фирмите состојбата е следна- 
снабдувањето со електрична енергија за Вардар доломит е ставено во 
инвестиционата програма за 2013 и овој долгогодишен проблем ќе се реши со 
резервно напојување, а со тоа ќе се реши и проблемот со РБИ, за Империјал исто 
така е решен проблемот, снабдувањето со електрична енергија на Кораб мермери 
е решено. 

Претставникот на КЕМ изрази забелешка на слабото снабдување со струја 
за неговиот погон и чести прекини без најавување. Одговорните на КЕЦ 
одговорија дека проблемот го решаваат со растеретување на напојувањето во 
регионот каде е сместен погонот. Исто така, и Бунар петрол изнесе забелешки на 
работењето на службите во КЕЦ Гостивар во нередовно снабдување со 
електрична енергија, чести прекини и заради одредени финансиски обврски од 
пред повеќе години водат судска постапка. Исто така, посочи дека планира нова 
инвестиција, но го ограничува недефинираноиста на индустриската зона во 
Врапчиште. 

Општ впечаток е дека повеќето фирми се задоволни од соработката со ЕВН 
Македонија и од КЕЦ Гостивар и дека со планираните инвестициони зафати 
одредени тековни проблеми на одредени фирми кои се истакнаа на состанокот  
ефикасно ќе се надминат. 
 
Ацо Спасовски 
05.12.2012 г. 
 


